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Agenda: 

12-04   Voetbaltoernooi 

13-04   Paasviering en 

schoollunch 

13-04   Girlsday 2017 

14-04 Goede Vrijdag, 

alle leerlingen vrij 

17-04   2e Paasdag, alle 

leerlingen vrij 

18-04   MR vergadering 

20-04   Open Huis 

(school en peutergroep) 

20-04   Koningsspelen 

21-04   Koningslunch 

groep 3 t/m 8 

24-04 t/m 05-05   

Meivakantie 

25-05   Hemelvaartsdag, 

alle leerlingen vrij  

26-05   vrije dag 

05-06   2e Pinksterdag, 

alle leerlingen vrij 

Schoolfruit stopt 
Op dinsdag 11 april komt de laatste levering ‘schoolfruit’. Hiermee is er een 

periode van 20 weken voorbij. De kinderen hebben tenminste 3 x per week 

kunnen genieten van vooral appels, mandarijnen, peren en sinaasappelen.   

Fruit, een goed alternatief voor een Liga, Sultana etc. 

 

Meneer Paul en meneer Rien 
Paul is sinds een tijdje weer 4x 3,5 uur bij ons aan het werk. En omdat dit 

voor hem goed vol te houden is zijn de invaluren van Rien minder geworden. 

Paul is er 4 ochtenden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Rien is er nog 

op woensdag en vrijdagochtend. 

 

Jason 
We hebben begrepen dat steeds meer kinderen Jason tegenkomen. Ook bij 

het Palmpasenstokken maken van de PKN kerk was hij erbij, gezellig hoor! 

Afgelopen week is het bezoek van Jason aan groep 5/6 niet doorgegaan i.v.m. 

kinkhoest bij een leerling van school. We maken natuurlijk een nieuwe 

afspraak. 

De situatie ‘Jason en Kisveld’ is voor ons een bijzondere situatie. We willen 

elke stap zorgvuldig nemen omdat we ons zeker realiseren dat dit voor alle 

leerlingen van Kisveld een nieuwe situatie is. We hebben nog geen ervaring met 

het mee laten draaien van een kind met een dwarslaesie. We willen denken in 

kansen, in kansen voor alle leerlingen. We zijn er als team voor alle kinderen. 

Mocht u met vragen zitten, dan bent u altijd welkom. Ben ik niet op school, 

stuur me dan een berichtje.  

 

 
Girlsday 2017 
Op donderdag 13 april gaan de meiden van groep 7/8 samen met juf Ellen en 2 

ouders naar Virupa in Aalten. Dit gebeurt in het kader van ‘Girlsday 2017, 

meiden en techniek’. De meiden nemen een kijkje in een heel tof bedrijf. Een 

bedrijf dat op meerdere posities vrouwen in dienst heeft die met techniek 

bezig zijn.  

Chauffeur (m/v) gezocht! 
Wie wil er met de meiden van groep 7/8 mee naar Virupa? Ik ben nog op zoek 

naar 1 persoon die mee wil rijden. We vertrekken rond 09:50 uur. In ruil voor 

het meerijden ontvangt deze persoon een rondleiding bij Virupa en een 

lekkere lunch. Aanmelden kan via dir@kisveldvco.nl 

 

http://www.kisveldvco.nl/
mailto:dir@kisveldvco.nl


06-06   schoolreisdag 

07-06   feest op school. 

Meesters- en juffendag! 

27-06 t/m 30-06     

kamp van groep 7/8 

 

 

 

 

  

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt begin mei 

2017.  

 

Voetbaltoernooi 
Het voetbalteam van groep 7/8 doet op woensdag 12 april mee met het 

Needse voetbaltoernooi voor scholen. De eerste wedstrijd begint om 13:00 

uur. En de laatste wedstrijd is om 15:15 uur afgelopen. U bent van harte 

welkom om een wedstrijd te komen kijken en om de kinderen aan te moedigen. 

Ons sportieve team gaat dit jaar voor de sportiviteitsprijs. 

 

OpenHuis 
De peutergroep en Kisveld zetten op donderdag 20 april tussen 09:00 uur en 

12:00 uur de deuren open voor een ieder die op zoek is naar een goede plek 

voor zijn/haar peuter en/of een goede plek voor zijn/haar kind dat toe is aan 

de basisschool (ook ouders die een overstap vanuit een andere basisschool overwegen 

zijn van harte welkom). Dè kans om de peutergroep en de school in bedrijf te 

zien. Kent u mensen die op zoek zijn naar een peutergroep? Kent u mensen die 

op zoek zijn naar een goede en leuke basisschool? Geef ze een seintje… 

 

 
 

Flyer Open Huis. 
Alle kinderen krijgen dinsdag een flyer van het OpenHuis. We zouden het heel 

gaaf vinden indien de flyer bij u op het raam wordt gehangen. Zodat iedereen 

bij u in de buurt kan zien dat er bij Kisveld een OpenHuis is.  Wilt u extra 

flyers om bij belangstellenden in de brievenbus te doen…. Er ligt een stapeltje 

in de personeelskamer. 

 

 

 

 
Kisveld Peuterarrangement, op maandag en donderdag! 
We zijn begonnen! Op donderdag 16 februari hebben de eerste 3 peuters 

kennisgemaakt met elkaar, juf Hedwig, het lokaal en het speelgoed. Er is heel 

fijn geknutseld, gezongen en gespeeld. We hebben nog plek voor meer 

kinderen. Dus heeft u een peuter thuis zitten die u een goede peutergroep 

gunt, of kent u ouders met een peuter die zin heeft om de wereld en zichzelf 

te ontdekken… informatie over  het Kisveld Peuterarrangement is te krijgen 

via Ellen Hemmers, Hedwig ter Haar (peuterleidster en eigenaar 

gastouderbureau Neo, 06-10650021) of VCO Kinderdomein (053 -230 46 28).  
Heeft u de Facebookpagina KisveldPeuters al geliked? 
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Van de luizenpluizers… 
Fijn dat veel kinderen hoofdluisvrij zijn. Toch een verzoek aan alle ouders: 

Wilt u zelf ook regelmatig het haar en hoofd van uw kind(eren) controleren op 

de aanwezigheid van hoofdluis of neten? En zit er wat… geen paniek, met veel 

kammen is de hoofdluis snel weer weg. Wilt u de leerkracht van uw kind wel 

even op de hoogte brengen, dan kan er een luizenpluismoment worden gepland 

door de luizenpluisbrigade. 

 

 

Musical Esther 
In MijnSchool staat een document over de musical Esther. De werkgroep uit 

Geesteren heeft me verzocht dit bericht te delen. Een leuke activiteit voor 

een ieder die van toneel spelen en zingen houdt. 
 

 
 

 
 

Aan het eind… 
Aan het eind van de nieuwsbrief is er ruimte voor flyers en berichten van 

komende activiteiten die wij van harte aanbevelen. Weet u ook een leuke, 

interessante en/of boeiende activiteit laat het me weten. Wellicht is er dan 

plek op de nieuwsbrief.(dir@kisveldvco.nl) 

 

www.kisveldvco.nl        info@kisveldvco.nl     @KisveldNeede 
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